
 

 

UCHWAŁA NR V/25/2015 

RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH 

z dnia 27 lutego 2015 roku 

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 

2015 r. poz. 163) Rada Miejska uchwala co następuje : 

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach stanowiącego załącznik do Uchwały 

Nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętach (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r. Nr 372, poz. 3225) zmienionego 

następnie Uchwałą Nr XIII/136/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian 

w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r. Nr 579, poz. 6466) 

wprowadza się  następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:   " Do zadań Ośrodka należy w szczególności: 

1) wykonywanie zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających 

z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

2) wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

3) realizacja zadań własnych gminy oraz zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

4) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie; 

5) prowadzenie klubu integracji społecznej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym; 

6) wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy; 

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Gminy Kęty." 

2) § 3 ust. 4 i 5 skreśla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty. 
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§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach 

Marek Nycz 
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